Hart

voor
Bloemendaal

Motie vreemd aan de orde van de dag: Samen sporten, samen leven

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 18 mei 2017
Overwegende dat/ kennis genomen hebbend van:
De correspondentie van inwoners van de gemeente waarin zij zich beklagen over ervaren overlast
(lawaai, lichtmasten, parkeerdruk, verkeer) als gevolg van de toegenomen activiteiten op en rondom
sportclubs in Bloemendaal;
Het protest van inwoners dat zij zich niet gehoord voelen door de gemeente cq de politiek;
Een visie op beleid voor de toekomst ontbreekt;
Diverse sportclubs zich beklagen over gebrek aan mogelijkheden om uit te breiden, lange
wachtlijsten etc;
Overleg tussen omwonenden en sportclubs niet heeft geleid tot afdoende concrete maatregelen
teneinde overlast te beperken en binnen de compromissfeer nauwelijks resultaat te behalen lijkt;

Is van mening dat:
De gemeente een taak heeft op het gebied van handhaving (tegengaan van overlast)
De gemeente verantwoordelijk is voor beleid cq een toekomstvisie mbt sportclubs die binnen de
gemeentegrenzen hun activiteiten uitoefenen;
Natuur, leefbaarheid van de woonomgeving rondom sportclubs, verkeersveiligheid etc ook
belangrijke aspecten zijn waarmee een gemeente in haar beleid rekening dient te houden;
Draagt het college op:
Een onderzoek te doen naar de door bewoners/omwonenden ervaren overlast van sportclubs door
middel van een enquête, waarbij de diverse suggesties die aan de hand zijn gedaan worden
meegenomen;
De uitslag van de enquête vervolgens te meten voor zover mogelijk door geluidsonderzoek en een
verkeers'/parkeeronderzoek waardoor ervaringen en gemeten resultaat in kaart worden gebracht;
Een onderzoek te doen naar de concrete maatregelen die de clubs zelf aanbieden cq aangeboden
hebben teneinde overlast te beperken;
Een onderzoek te doen naar welke lange termijn faciliteiten nodig zijn voor een succesvol bestaan
van sportclubs in de gemeente, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende type
clubs (lokaal, regionaal of landelijk/Europees) en aan de hand daarvan in kaart te brengen wat het
verschil is tussen toekomstige behoefte en de huidige faciliteiten;
De uitkomst van de vier onderzoeken voor te leggen aan de raad ter bespreking opdat daarna een
lange termijn visie kan worden ontwikkeld zodat vraag en aanbod en locatie van sportclubs
tegenover de wensen van omwonenden/inwoners beter op elkaar kunnen worden afgestemd en
maatregelen getroffen worden cq beleid ontwikkeld wordt voor de toekomst zodat alle betrokkenen,
clubs en inwoners, op lange termijn weer vooruit kunnen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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